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Capaver® 

AkkordVlies G45 SP
Nepadengtas, impregnuotas specialus stiklo pluošto audinio
tapetas pagamintas iš natūralių žaliavų, klojamas į glaisto
sluoksnį,  skirtas vidaus darbams

Produkto aprašymas

Armavimui skirtas stiklo pluošto audinio tapetas išlygina netolygią pagrindo faktūrą, uždengia
suslūgimo arba džiūvimo įtrūkimus. Klojamas į „Akkordspachtel-fein“, „Akkordspachtel-mittel“,
„Akkordspachtel-SF“, „RatioSpachtel“ arba „AkkordLeichtspachtellmasse“ glaisto sluoksnį, pilnai
panardinant.  

Paskirtis

■ Nebrinksta
■ Atsparus trūnijimui
■ Stabilių matmenų
■ Uždengia įtrūkimus

Savybės

Stiklo pluošto audinys iš gryno mineralinio stiklo pluošto.Pagrindinė medžiaga

Pavadinimas Faktūra Svoris m² Rulono matmenys

AkkordVlies G45 SP smulki apie 45 g 50 x apie 1 m
Tiekiami tipai

Tiekiamas vnt. - 5 rulonai dėžėje.Pakuotė/indų talpa

Laikyti sausai.Laikymas

■ Plotinis tankis: žr. lentelę "Tiekiami tipai"
■ Stiklo pluošto skersmuo: 9–12 μm

Techniniai duomenys

■ Caparol-Akkordspachtel fein
■ Caparol-Akkordspachtel mittel
■ Caparol-Akkordspachtel SF „plus”
■ Caparol-AkkordLeichtspachtel
■ Caparol RatioSpachtel
■ Caparol-AkkordRollspachtel

Papildomi produktai

„Caparol-Akkordspachtel SXL“ glaistas dėl jam būdingo tąsumo mažiau tinkamas tapetų „AkkordVlies
G45 SP“ panardinimui. Naudojant šį glaistą, pirmiau išbandyti bandomajame plote.

Nuorodos

„Capaver GlasVliese" tapetai pagaminti iš stiklo siūlelių, kurių skersmuo > 5μm, todėl jie negali patekti į
plaučius. Nors stiklo dalelės stipriai sujungtos, karpant stiklo audinį,  jų gali šiek tiek išsiskirti, todėl
jautresniems asmenims gali kilti niežulys. Baigus klijuoti, jis praeina.

„Capaver AkkordVlies G45 SP“ tapetai nėra skirti statybinių dinaminių plyšių/įtrūkių užtaisymui.



Techninė informacija 851
Dengimas

PII ir PIII skiedinių grupės mineraliniu tinku, PIV skiedinio grupės gipsiniu ir naudojimui paruoštu tinku
padengti paviršiai, gipskartonis, gipsinės statybinės plokštės, betoniniai paviršiai.

Pagrindai

Pagrindai turi būti tvirti, sausi, išlaikantys apkrovą, švarūs, lygūs ir be sukibtį mažinančių dalelių.
Laikytis VOB, C dalies, DIN 18366, 3 sk. ir techninės informacijos Nr. 650 nuorodų. Klojant tapetus,
objekto ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.
Nuorodos Q2/Q3 glaistymas / ploni gipso sluoksniai < 0,5mm
Q2/Q3 kokybės lygio glaistomiems paviršiams, kai naudojamas gipsinis tinkas, rekomenduojamas
skaidrus, gruntas vandens pagrindu. Žr. Vokietijos dažų, dizaino ir pastatų apsaugos asociacijos
(Bundesverband Farbe, Gestaltung, Bautenschutz) Merkblatt Nr. 2 -9/2020 "Nuglaistytų gipso
(kartono) plokščių sukibties problemos su dangomis".
Kaip alternatyva gipso pagrindu pagamintam Q3 glaistui, gali būti naudojamas pastos konsistencijos
glaistas.

Pagrindo paruošimas

2-3 tapeto juostų pločio pagrindo plotą sočiai padengti glaisto mase, išvagoti nerūdijančio plieno
dantytąja mente (6x6 mm), pakloti „Capaver AkkordVlies G45 SP“. Stiklo pluošto audinio tapetą
tolygiai prispausti nerūdijančio plieno mente arba glaistykle ir  užglaistyti, kad visas tapetas
būtų padengtas glaistu. Apie 5 cm pločio tapeto juostą ties pakraščiu, kur bus klojama kita tapeto
juosta, palikti neįspaustą. 

Sluoksnių sandara

Kitą tapeto juostą kloti maždaug su 5 cm užlaida ir prispausti iki pat siūlės zonos. Ties siūle atlikti
dvigubos siūlės pjūvį, atpjovas pašalinti, siūlės sritį lengvai paspausti. Po to siūlės zona dengiama kaip
prieš tai buvo dengiamas paviršius ir išlyginama.

1,1m/m²Sąnaudos

Prie sienos klojama vidinė  rulone suvynioto tapeto pusė.Dengimo sąlygos

„Capaver“ stiklo pluošto audinio tapetai kruopščiai tikrinami gamykloje. Gali pasitaikyti pavienių
gamybos defektų. Jie pažymėti prie pjautinių kraštų ir kompensuoti pridėjus papildomai. Tokiems
defektams negali būti pareikšta reklamacija. Pjaustant juostas, reikia atkreipti dėmesį, kad jose nebūtų
defektų. Priklijavus daugiau kaip 10 juostų, pretenzijos nepriimamos.
Galimai reklamacijai pareikšti išsaugokite produkto  partijos, kontrolės ir artikulo numerius.

Nuorodos

Nuorodos

„Capaver Glasgewebe“ stiklo pluošto audinio tapetai ir stiklapluoštis sutvarkomi kaip statybinės
atliekos.

Atliekų tvarkymas

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos techniškai dengti, šioje techninėje informacijoje
aptarti neįmanoma. Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į Caparol
technologus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Techninė konsultacija

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Klientų aptarnavimo centras

Techninė informacija Nr. 851 - atnaujinta balandžio 2022
Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie
tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojęs. Ar ši informacija aktuali, visada galite pasitikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p. info@daw.lt, www.caparol.lt


